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Welkom 
De start van het schooljaar lijkt alweer even geleden. In 
de eerste periode is er veel geleerd op school. De 
kinderen hebben hun plekje in de klas gevonden en iedere 
dag groeien ze een beetje. Groei waar we als team en 
ouders trots op mogen zijn. We hebben mooie en goede 
gesprekken gehad op dinsdag 22 oktober. Daar zijn we 
dankbaar voor. Woensdag 6 november houden we een 
dankdagviering. Het goed om even stil te staan bij alle 
dingen waar we dankbaar voor zijn.  
 
Bijbelverhalen 
Ook in november lezen we verder uit Genesis. Het eerste thema is ‘Zorg voor mij’. Abraham wordt 
met zijn zoon Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Maar God zorgt voor hen. Een 
knecht van Abraham moet een vrouw voor zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat 
alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, 
Jakob en Esau, die ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep. Het thema is 
‘Wat is het waard?’. Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te 
nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. 
Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn moeder. Het laatste thema is november is ‘Verrassing!’. 
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als 
hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit. 
 
Maandopening 
De volgende maandopening vindt plaats op maandag 4 november. Het begint om 8.30 uur. Komt u 
ook? De maandopening van de maand december houden we op maandag 2 december. Ook deze 
opening begint om 8.30u.  
 

 
Bag2school 
Er zijn weer veel zakken kleding ingezameld, wel 304 kilo, ter waarde van €91,20! 
Hartelijk dank voor het inzamelen en deelnemen. 
 
 

 
MR-vergadering 
De MR heeft vergaderd op woensdag 30 oktober. Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet 
bespreken in een volgende vergadering, dan kunt u die aangeven bij Miranda Brouwers of Sijgje 
Grünbauer. 
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Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 6 november beginnen we de schooldag met het nationaal ontbijt op 
school. Het nationaal schoolontbijt is een project waarin kinderen op school een ontbijt 
wordt aangeboden. Naast het gezellige ontbijt wordt de kinderen ook het belang van 
een goed ontbijt aan het begin van de dag onder de aandacht gebracht. De kinderen 
moeten eigen bord, beker en bestek meenemen.   
 
Dankdag 
Woensdag 6 november om 10.00 uur houden we met alle kinderen een dankdagviering in de Herv. 
Kerk in Meeuwen. Dit jaar is het thema Goed nieuws! Het gaat over 2 Koningen 7: 1-11. 
Het is goed om stil te staan bij de dingen die we dagelijks ontvangen. 
Er zal bij deze dienst een collecte zijn voor sponsorkind Ezekias Kongo uit Burkina Faso.  
U bent allemaal van harte welkom! 
 
Noord-Brabants museum 
Het thema van de maand november is ‘kunst’. In het kader van dit thema brengen alle groepen een 
bezoek aan het Noord-Brabants museum. Ze krijgen een rondleiding door de tentoonstelling Van 
Goghs intimi. Vrienden, familie, modellen.  
Groep 1-2-3 gaat op 14 november naar het museum. Voor deze groepen ligt tijdens de 
rondleiding in het museum de nadruk op de zintuigelijke waarneming en het beter leren 
kennen van het verhaal van Vincent van Gogh. 
 

Groep 4-5-6 gaat op 19 november naar het museum. Tijdens de rondleiding ligt de nadruk op het 
leren kennen van het verhaal van Vincent van Gogh. De diverse zintuigen worden geprikkeld, maar er 
wordt ook een link gelegd naar de verhalen van de leerlingen. 
 
Groep 7-8 zal op 12 november een bezoek brengen aan het museum. Tijdens de rondleiding in het 
museum ligt de nadruk op de begrippen identiteit en beeldvorming. Begrippen die toepasbaar zijn op 
Vincent van Gogh, maar ook op de leerlingen.  
 
Ontruimingsoefening  
Maandag 7 oktober hebben we een ontruimingsoefening gehouden. De oefening is zeer goed 
verlopen. In het voorjaar zal een tweede oefening worden gehouden.  
 
Personeel 
Juf Hannelies is steeds vaker op school. Ze breidt haar uren steeds verder uit. De komende tijd zal ze 
regelmatig in de klas aanwezig zijn. Juf Ankie is bereid om zo lang als nodig op de Ark te blijven 
werken. Daar zijn we heel erg blij mee.  
 
Sinterklaas 
Nog even en dan komen Sint en zijn pieten weer aan in ons land. Ook op de Ark zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Op dinsdag 26 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op 
school.  
Donderdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest op school. Sint zal aan iedere groep een 
bezoekje brengen. Voor de kinderen in de onderbouw neemt hij een cadeautje mee. De kinderen in 
de bovenbouw maken surprises. Verdere informatie hierover volgt. We volgen deze dag het 
continurooster. Alle kinderen zijn om 14.30 uur uit. 

 
Teamvergadering  
De volgende teamvergadering staat gepland op donderdag 21 november. We volgen die dag weer 
het continurooster (les tot 14.30 uur) Wilt u denken aan het lunchpakketje e.d.? (a.u.b. geen snoep 
meegeven).  
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Zet je licht aan (ANWB) 
Op zondag 27 oktober ging de wintertijd weer in! 
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de 
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door 
fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij 
juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem 
wel áánzetten.  
 
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat  uw kinderen veilig en goed 
zichtbaar op de fiets naar school gaan.  
 
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 
voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat 
makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek 
wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn  fietsverlichting wél 
aanzet.  Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar 
wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  
Wellicht heeft u de tag op ons schoolplein al zien staan! 
 
Jarigen 
In de maand november zijn Micha, Nadine, Martijn, Gerben en Tim jarig. 
Wij willen hen van harte feliciteren met hun verjaardag. Maak er een 
mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Woensdag 6 november: Dankdag voor gewas en arbeid 
Woensdag 6 november: Nationaal schoolontbijt (bord, beker en bestek meenemen) 
Dinsdag 12 november: Noord-Brabants museum (groep 7-8) 
Donderdag 14 november: Noord-Brabants museum (groep 1-2-3) 
Dinsdag 19 november: Noord-Brabants museum (groep 4-5-6) 
Donderdag 21 november: Continurooster i.v.m. teamvergadering 
Dinsdag 26 november: Schoen zetten op school 
Maandag 2 december: Maandopening 
Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest (continurooster) 
 
Bereikbaarheid van de directeur 
Juf Christa als teamleider en leerkracht de gehele week op school aanwezig. U kunt altijd even 
binnenlopen. Woensdag 13 en woensdag 27 november is ze in verband met haar studie afwezig. 
Mailen kan naar: c.versteeg@cbsmeeuwen.nl . 
Clusterdirecteur Hannie Wijnands is ook geregeld op school aanwezig. De werkdagen op de Ark 
worden flexibel ingezet. Mailen kan naar: directie@cbsmeeuwen.nl . 
 
Met vriendelijke groeten,     
 
Team de Ark    
 
De volgende Postduif zal rond vrijdag 6 december 2019 uitvliegen. 
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